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 Diário Oficial Contas TCE/MT, ano 8 nº 1743, pag.80/81 

 
Decreto nº 4.490/2019 Art. 2º, IV- Instrução Normativa n. 36/2010, atualizada em 

2019, que: “disciplina e regulamentar as rotinas do transporte de pacientes a serem 

adotados pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio 

Verde”. 

 

I- FINALIDADE  

 

A presente Instrução Normativa tem por objetivo disciplinar e regulamentar as rotinas do transporte 

de pacientes a serem adotados pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de 

Lucas do Rio Verde.  

 O transporte será realizado, no perímetro municipal, intermunicipal, bem como do processo de 

Tratamento Fora do Domicílio - TFD, seja ele realizado por ambulância, carros de passeio 

(adquiridos para tal finalidade), van, micro-ônibus, ônibus ou outro transporte coletivo, veículos 

terceirizados através de processo licitatório, bem como por empresas de transporte coletivo 

(passagens rodoviárias) adquiridas através de credenciamento municipal.  

 

II- ABRANGÊNCIA 

Ambulatórios médicos, Unidades de Saúde da Família, PAM – Pronto Atendimento Municipal, 

Centro de Reabilitação, Central Municipal de Regulação, CAM - Centro de Atendimento 

Multiprofissional e Hospital São Lucas. 
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III- CONCEITOS  

1. Central Municipal de Regulação: Estrutura que compreende toda a ação meio do processo 

regulatório, ou seja, é o local que recebe as solicitações de atendimento, avalia, processa e agenda, 

garantindo o atendimento aos usuários do Sistema de Saúde, a partir do conhecimento da 

capacidade de produção instalada nas unidades prestadoras de serviços. 

 

2. Tratamento Fora do Domicílio – TFD: Benefício que consiste em fornecimento de passagens 

para deslocamento exclusivamente dos usuários do SUS e seus acompanhantes – se necessário - 

para a realização de atendimento médico especializado em Unidades de Saúde 

cadastradas/conveniadas ao SUS em outro Estado/País. Ao município competem as despesas com o 

transporte até a capital do Estado. Ao Estado competem as despesas com deslocamento até o 

serviço referenciado. 

 

3. Resolução CFM: 1529 de 28.08.1998 

3.1 Ambulância é um veículo (terrestre, aéreo ou hidroviário) equipado que se destina 

exclusivamente ao transporte de pessoas doentes e ou feridos.  

 

3.1.1 Tipos de Ambulâncias: 

a) AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE(Furgoneta) Que se compõe de: 1) Equipamento mínimo: 

sinalizador ótico acústico, maca com roda, suporte para soro e oxigênio medicinal. 2) Recursos 

humanos: com motorista apenas quando for paciente estável e sem riscos. Se o paciente estiver 

recebendo soro e/ ou oxigênio deve estar acompanhado de Técnico de Enfermagem e Enfermeiro, 

devidamente inscrito no Conselho de Classe. 
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b) AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO: Veículo destinado ao transporte pré-hospitalar de 

pacientes com risco de morte desconhecido e inter-hospitalar de pacientes, contendo equipamentos 

mínimos para a manutenção da vida. Compõe-se de: 1) Equipamento mínimo: sinalizador ótico e 

sonoro, maca com roda articulada, suporte para soro e instalação de rede de oxigênio com 

cilindros, válvula, manômetro, O2 com rede tripla e fluxômetro. 2) Recursos Humanos: Motorista, 

de Técnico de Enfermagem, Enfermeiro, devidamente inscrito no conselho da referida categoria.  

c) SUPORTE AVANÇADO: Veículo destinado ao transporte de pacientes de alto risco de 

emergência pré hospitalar e de transporte inter-hospitalar. Compõe-se de: 1) Equipamento mínimo: 

sinalizador ótico e sonoro, maca com rodas articulada, dois suportes para soro,  instalação de rede 

O2, ventilador, oxímetro, monitor multiparâmetro, cardioversor e ou DEA, etc. 2) Recursos 

humanos: Motorista, de Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Médico, devidamente inscrito no 

conselho da referida categoria.  

 

3.1.1.1 TIPO A: AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE 

Equipamento mínimo: sinalizador ótico e acústico, maca com roda, suporte para soro e oxigênio 

medicinal. 

Recursos humanos: com motorista, apenas quando for paciente estável e sem riscos. Se o paciente 

estiver recebendo soro e/ ou oxigênio algum tipo de medicação, soroterapia e/ou oxigenoterapia, 

deverá estar acompanhado de enfermeiro(a). 

          

3.1.1.2 TIPO B: AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO: Veículo destinado ao transporte pré 

hospitalar de pacientes com risco de morte desconhecido e inter-hospitalar de pacientes, contendo 

equipamentos mínimos para a manutenção da vida. 
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Equipamento mínimo: sinalizador ótico e sonoro, prancha rígida, maca com rodas articuladas, 

suporte para soro e instalação de rede de oxigênio com cilindros, válvula, manômetro, O2 com rede 

tripla e fluxômetro. 

Recursos Humanos: Motorista, técnico em enfermagem e enfermeiro com experiência em 

emergência. 

 

3.1.1.3 TIPO D: SUPORTE AVANÇADO: Veículo destinado ao transporte pré hospitalar de 

pacientes de alto risco, emergência, e de transporte inter-hospitalar; 

Equipamento mínimo: sinalizador ótico acústico, rádio de comunicação fixo e móvel, prancha 

rígida, maca com rodas articuladas, dois suportes para soro, cadeira de rodas dobráveis, instalação 

de rede de oxigênio com cilindros, válvula, manômetro, O2 com rede tripla e fluxômetro, 

respirador artificial, monitor multiparâmetro, oxímetro de pulso, cardioversor, encubadora (para 

translados de RN) etc.. 

Recursos humanos: Motorista, Técnico em Enfermagem, Enfermeiro e Médico. 

IV-BASE LEGAL  

 

1. Constituição Federal, no seu artigo 198 que preconiza a integralidade do atendimento à saúde; 

2. Resolução CFM: 1529 de 28.08.1998. 

3. Instrução Normativa nº 08/2007 e alterações 

 

V- DAS RESPONSABILIDADES  
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1. Do Médico 

 

1.1 Se trajeto urbano, preencher solicitação de transporte ambulatorial quando verificada a 

necessidade de remoção do paciente por meio de ambulância. Na solicitação deverá constar o nome 

do paciente, local para onde deverá ser removido (se clínica, hospital, ou residência), o motivo da 

remoção, o profissional que receberá o paciente a data e a assinatura. 

 

1.2 No caso de acompanhar o paciente até a ambulância, entregar a solicitação ao motorista, ou 

pedir que enfermeiro, ou técnico o faça. 

 

1.3 No caso de remoção de pacientes com risco de morte iminente, acompanhar o mesmo na UTI 

móvel, ou designar outro médico para tal, até o atendimento por outro médico no local de destino. 

 

1.4 No caso de encaminhamento de paciente de uma Instituição para outra, registrar a hipótese 

diagnosticada, os procedimentos efetuados, exames e medicações realizadas e os motivos de 

transferência. 

 

1.5 Preencher o formulário de Autorização de Procedimento Alta Complexidade (APAC), ou BPA-

I, se verificada a necessidade de transporte de paciente por ambulância, de forma que conste o 

nome do paciente, o número do cartão SUS, os dados pessoais do paciente (telefone, endereço...), 

observações sobre o motivo de ser transportado por ambulância, e assinatura. 

 

1.6 Emitir Laudo Médico de Tratamento Fora do Domicílio, casos esgotados todas as fontes de 

atendimento na localidade. 

 

1.7 Justificar a necessidade de acompanhante, caso necessário, anexando-a ao Laudo Médico. 
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Obs.: O médico deve estar sempre atento durante as transferências de pacientes para os 

seguintes artigos do código de ética médica: 

Artigo 2º: O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano e da coletividade e deve 

ser exercida sem descriminação de qualquer natureza. 

Artigo 8º: O médico não pode, em qualquer circunstância ou sob qualquer pretexto, renunciar a 

sua liberdade profissional, devendo evitar que quaisquer restrições ou imposições possam 

prejudicar a eficácia e a correção do seu trabalho. 

Artigo 10: O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com o objetivo de lucro, 

finalidade política ou religiosa. 

Artigo 16: Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou instituição pública ou 

privada poderá limitar a escolha por parte do médico dos meios a serem postos em prática para o 

estabelecimento do diagnóstico e para a execução do tratamento, salvo quando em benefício do 

paciente. 

Artigo 17 : O médico investido em função de direção tem o dever de assegurar as condições 

mínimas para o desempenho ético-profissional da medicina. 

Artigo 22: É direito do médico apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições em que 

trabalhe, quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo 

dirigir-se nesses casos, aos órgãos competentes e obrigatoriamente à Comissão de Ética e ao 

Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.  

Artigo 23: É direito do médico recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou 

privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar o paciente. 



 

 

MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE  

CONTROLE INTERNO 

FOLHA Nº 

 
7/20 

NORMA INTERNA Nº: 36/2010 

 

DATA DA VIGÊNCIA: 29/10/2010 

1ª Atualização: 01/10/2019 

ASSUNTO: TRANSPORTE DE PACIENTES 

SETORES ENVOLVIDOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

 

 

CONTROLE INTERNO 

 

PREFEITO 

 

Artigo 29: É vedado ao médico praticar atos profissionais danosos ao paciente, que possam ser 

caracterizados como imperícia, imprudência ou negligência. 

Artigo 30: É vedado ao médico delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da 

profissão médica. 

Artigo 36: É vedado ao médico afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo 

temporariamente, sem deixar outro médico encarregado do atendimento de seus pacientes em 

estado grave. 

Artigo 69: É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário médico para cada paciente. 

Artigo 71: É vedado ao médico deixar de fornecer laudo médico ao paciente, quando do 

encaminhamento ou transferência para fins de continuidade do tratamento, ou na alta, se 

solicitado. 

 

2 Secretário Municipal da Saúde 

 

Prover recursos necessários para funcionamento do programa, sendo garantido aos usuários 

(paciente e acompanhante, se for o caso) a remuneração para transporte. 

 

Propor às respectivas Comissões Intergestores Bipartite – CIB a estratégia de gestão entendida 

como: definição de responsabilidades da SES e da SMS de Lucas do Rio Verde para a autorização 

do TFD; estratégia de utilização com o estabelecimento de critérios, rotinas e fluxos, de acordo 

com a realidade de cada região e definição dos recursos financeiros destinados ao TFD. 

 

3 Da Central Municipal de Regulação 
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Agendar consultas e/ou exame através do SISREG - Sistema Nacional de Regulação, caso seja 

identificada a possibilidade de tratamento no Estado. 

 

Encaminhar processo de solicitação de TFD – Tratamento Fora de Domicílio, para o Escritório 

Regional de Saúde, referência do Município de Lucas do Rio Verde, polo de Sinop.  

 

Fornecer passagens terrestres para os pacientes e acompanhantes (quando necessário 

e devidamente justificado), para Tratamento Fora do Domicílio. 

 

Certificar o agendamento de retorno, feito pelo próprio usuário, para fins de solicitação e 

fornecimento de transporte, tanto por parte do município quanto do Estado. 

 

Montar, encaminhar, monitorar e administrar os processos de Tratamentos Fora de Domicilio 

enviados pela Central de Regulação Municipal.  

 

Auxiliar paciente/responsável na montagem do processo de TFD, de forma a conter:  

 

3.6.1 Laudo Médico de Emissão de AIH (original), preenchido com o código de procedimento, 

carimbado e assinado pelo médico especialista da rede SUS.  

 

3.6.2 Laudo Médico de TFD (original) preenchido corretamente carimbado e assinado pelo médico 

especialista da rede SUS, esse documento terá validade de 1 ano após sua emissão; 

 

3.6.3 Cópia de documentos pessoais do usuário e acompanhante; caso seja menor, a apresentação 

da Certidão de Nascimento.  
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3.6.4 Comprovante de Residência (cópia da conta de luz, água etc)  

 

3.6.5 Caso o Município de origem do usuário não dispuser de especialista do SUS/MT, o 

agendamento para avaliação no Município de Cuiabá deverá ser realizado via Centrais Regionais 

de Regulação, conforme parágrafo único do art. 6º da Resolução da CIB nº 061 de 16/12/03.  

 

uxiliar o usuário na busca de casa de apoio no endereço do Tratamento Fora de Domicilio, 

quando o tratamento for interestadual, pois não há convênio fora do Estado.  

 

Quando o tratamento for intermunicipal, fornecer autorização para estadia em casa de apoio 

conveniada pelo município onde há contratualização. 

 

 É obrigatório e de responsabilidade do usuário a apresentação dos canhotos das passagens da 

viagem realizada (ida/volta), Relatório Contra-Referência preenchido e assinado pelo médico 

assistente.  

 

4 Do Responsável pela Regulação das Ambulâncias 

 

Providenciar o transporte do paciente de acordo com a solicitação constante na APAC ou na 

solicitação de transporte ambulatorial, ou Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado 

(BPA-I); 

 

Realizar conferência das informações da APAC, para certificar o transporte. 
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Enviar ao setor responsável pelo controle e faturamento dos translados de ambulância, todos os 

documentos comprobatório das viagens realizadas, tais como mapa de viagem emitido pelo sistema 

operacionalizante da secretária de saúde, solicitação de transporte do órgão requisitante.  

 

Designar motorista para realizar o translado indicado na APAC ou BPA-I, entregando-lhe mapa 

de viagem emitido pelo sistema municipal de saúde. No relatório constará o nome do motorista, o 

nome do paciente, o motivo do transporte, a data da viagem, horário início da viagem, horário fim 

da viagem, veículo utilizado (placa). 

 

Manter as informações registradas no sistema de software, de modo a permitir o controle e 

acompanhamento das informações. 

 

4.6 Registrar no diário de bordo quilometragem da saída, quilometragem da chegada, profissional 

de enfermagem, se for o caso, nome e função do responsável pelo recebimento do paciente. 

 

5. Do Enfermeiro/ Técnico de Enfermagem 



No caso de acompanhar o paciente até a ambulância, entregar a solicitação de transporte ao 

motorista. 

 

6  Do Motorista de Ambulância ou Veículo Municipal 

 

Levar o paciente ao local indicado na solicitação de transporte – se urbano, ou APAC – se 

intermunicipal. Ao retornar, entregar a solicitação de transporte junto ao setor responsável pelo 

controle dos transportes.  
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Se viagem intermunicipal, preencher relatório de viagem e entregá-lo ao responsável pelo Setor 

de Ambulâncias. 

 

7  Do Usuário/ Paciente 

 

Cabe ao paciente e ou responsável procurar a Central de Regulação Municipal – setor de 

Serviço Social para realizar a entrega de todos os documentos obrigatórios (RG para iniciar 

solicitação de TFD junto ao Estado, quando houver indicação de Tratamento Fora de Domicilio 

interestadual.  

 

7.2 Nos casos em que o domicílio do usuário for fora da capital, ficará a cargo da Secretaria 

Municipal de Saúde de origem do usuário e ou acompanhante o pagamento da passagem, ida/volta, 

de acordo com a portaria SAS/MS nº 055 de 24/02/99 e Resolução CIB nº 061 de 16/12/03.  

 

7.3 Todo documento entregue pelo usuário no setor de TFD, não poderá conter nenhuma espécie de 

rasura sob qualquer pretexto, implicando na não aceitação do mesmo, conforme art.7º da. 

Resolução CIB nº. 061 de 16/12/03.  

 

7.4 Os usuários cuja avaliação definiu que o tratamento dos mesmos não serão realizados na 

própria sede do município deverão ser encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, com 

relatório de referência e contra-referência para a Central Regional de sua vinculação onde deverão 

ser avaliados quanto à necessidade de realizar seu tratamento fora do município sede do pólo. A 

Central Regional é a responsável pelo agendamento da consulta especializada em Cuiabá. Após a 

avaliação, o médico preencherá o Laudo de Emissão de AIH e o Laudo de TFD. Tão logo a 

avaliação e a documentação estejam corretas o processo deverá ser remetido à Gerência de 

Acompanhamento das Centrais que seguirá os trâmites normais.  
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VI- DOS OBJETIVOS: 

1. Garantir aos usuários do SUS do município de Lucas do Rio Verde, assistência igualitária, 

adequada, padronizada na utilização dos transportes disponibilizados pelo município.  

2. Assegurar aos usuários, quando necessário a presença obrigatória do Enfermeiro e do Médico 

durante todo o transporte, em translado de suporte avançado de vida aos pacientes críticos que 

necessitem de transferência interna ou externa; 

3. Disciplinar os procedimentos para o controle, uso e condução das ambulâncias da Secretaria 

Municipal de Saúde de Lucas do Rio Verde. 

 

VII- DOS PROCEDIMENTOS:  

1.Dos procedimentos 

1.1 A decisão de transportar um paciente deve basear-se na avaliação dos riscos e benefícios 

associados ao transporte; 

1.2 Antes de iniciar qualquer transporte, a unidade de origem deve confirmar o agendamento com a 

unidade de destino, que deve estar preparada para receber o paciente, com equipamentos testados e 

equipe avisada; 

1.3 Todo o transporte deve ser previamente planejado pelo Médico e Enfermeiro envolvidos no 

cuidado com o paciente; 

1.4 É recomendado um número mínimo de dois profissionais no transporte de paciente grave; 

1.5 Todo transporte de paciente grave deve ser acompanhado por um Médico treinado em suporte 

avançado de vida e apto a obter prontamente uma via aérea artificial; 
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1.6 Para todo paciente que se proceda a remoção, obrigatoriamente o médico deverá preencher 

relatório completo legível e assinado. (independente do contato telefônico). O relatório deverá 

fazer parte do prontuário médico do paciente; 

1.7 Pacientes graves ou com risco de vida só poderá ser removido com equipe completa em 

ambulância de suporte avançado; 

1.8 A responsabilidade inicial é do médico transferente até que o paciente seja efetivamente 

recebido; 

1.9 Qualquer paciente transferido em ambulância deverá ser autorizado por médico, o qual deverá 

selecionar a equipe quando for o caso; 

1.10 Não pode ser removido paciente em risco de morte eminente sem prévia e obrigatória 

avaliação do atendimento básico respiratório e hemodinâmico; 

1.11 Antes de decidir pela remoção o médico deverá realizar entendimento com o hospital de 

destino; 

 

 2-DA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES   

 2.1 É proibida a utilização de ambulância: 

 2.1.1 para transporte a casas de diversões, supermercados, estabelecimentos  comerciais e  de 

ensino, exceto quando em objeto de serviço; 

 

 2.1.2 em excursões ou passeios; 

 

2.1.3 quando o início de uma viagem ocorrer em um sábado, domingo ou feriado, o motivo de  

verá ser justificado no próprio ofício de solicitação de acordo com a disponibilidade de 

ambulâncias; 
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 2.1.4 É vetada qualquer alteração no roteiro proposto, exceto por defeitos mecânicos/elétricos, sem 

do da responsabilidade do motorista tal alteração; 

 

 2.1.5  Em roteiros diversos daquele para o qual foi solicitado pelo usuário e autorizado  pela 

Divisão de Transporte, salvo se devidamente justificado ao final da  prestação de serviço; 

 

 2.1.6 O percurso da ambulância deverá sempre ser o mais curto possível, não sendo admitido 

desvio do trajeto para outras finalidades não relacionadas com o serviço. 

 

 2.2 DOS MOTORISTAS 

2.2.1 Operar conscientemente a ambulância, obedecidas as suas características  técnicas, e 

observar rigorosamente as instruções sobre sua manutenção; 

 

 2.2.2 Cuidar para que possa estar nos locais determinados com a necessária antecedência; 

 

 2.2.3 Não estacionar em locais que possam comprometer a imagem da SMS de Lucas  do Rio 

Verde; 

 

2.2.4 Dirigir o veículo de acordo com as normas de trânsito, acatando as ordens dos policiais de 

trânsito; 

 

      2.2.5 Obedecer rigorosamente à sinalização de trânsito; 

Obs: ambulâncias e outros carros com características especiais não estão desobrigados a 

respeitar as normas de trânsito. 
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2.2.6 Dar ciência ao superior imediato, logo no início do trabalho, se estiver sob o efeito de 

sedativo ou estimulante que porventura tenha ingerido durante as últimas 12 (doze) horas; 

 

 2.2.7 Não ingerir nenhuma espécie de bebida alcoólica, quando estiver em serviço; 

 

 2.2.8 Não entregar a direção do veículo sob sua responsabilidade a terceiros; 

 

 2.2.9 Não fumar no interior da ambulância, em obediência à legislação em vigor; 

 

 2.2.10  É proibido conduzir pessoas estranhas aos quadros de servidores da SMS (caronas), bem 

como servidores sem prévia autorização superior; 

 

2.2.11 Prestar socorro às vítimas de acidentes sempre que para tanto seja solicitado ou quando 

presenciar o fato, procurando obter comprovante de autoridade policial, a fim de atestar o desvio de 

itinerário. A omissão de socorro, quando possível é fazê-lo  sem risco, e deixar de pedir – desde 

que possível e oportuno – o socorro da autoridade pública constituem crime contra a pessoa (Art. 

135 do Código Penal); 

 

2.2.12 Manter a ambulância limpa interna e externamente; 

 

2.2.13 Verificar constantemente e principalmente antes de qualquer viagem, se a ambulância está     

em perfeitas condições técnicas, com equipamento e acessórios obrigatórios e com a documentação 

em ordem; 

 2.2.14 Revisar minuciosamente o interior da ambulância, ao término do serviço, a fim de verificar 

a existência de documentos e objetos esquecidos pelos usuários, encaminhando-os ao superior 

imediato; 
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2.2.15 Cumprir o estabelecido na Requisição de Utilização de Ambulância – RUA, Diários de 

Bordo preencher devidamente os campos dos formulários acima mencionados e informar 

imediatamente ao chefe de transporte qualquer alteração; 

 

2.2.16 O motorista incumbido de qualquer atribuição não poderá se ausentar da ambulância, a 

menos que encontre local adequado e seguro para estacioná-lo; 

 

2.2.17 Entregar ao superior imediato a notificação, quando da aplicação de multas; 

 

2.2.18 Durante o horário de trabalho, os motoristas que não estiverem executando serviços deverão 

permanecer na Secretaria Setor Transporte; 

 

2.2.19 As ocorrências verificadas durante a utilização da ambulância deverão ser comunicadas à 

chefia imediata e anotadas no Diário de Bordo, bem como, no caso de viagem; 

 

2.2.20 A verificação das condições mecânicas / elétricas e de conservação da ambulância, 

bem como de documentação e acessórios de segurança, é de responsabilidade do motorista; 

 

2.2.21 Cabe ao motorista dizer se a ambulância tem ou não condições de trafegar em determinada 

estrada; 

 

2.2.22 Em caso de defeito mecânico / elétrico na ambulância, o motorista deverá  comunicar à 

chefia imediata, que orientará como proceder, autorizando o conserto, a utilização de guincho ou 

providenciando outro veículo para prestar socorro. 

 



 

 

MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE  

CONTROLE INTERNO 

FOLHA Nº 

 
17/20 

NORMA INTERNA Nº: 36/2010 

 

DATA DA VIGÊNCIA: 29/10/2010 

1ª Atualização: 01/10/2019 

ASSUNTO: TRANSPORTE DE PACIENTES 

SETORES ENVOLVIDOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

 

 

CONTROLE INTERNO 

 

PREFEITO 

 

2.3 DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE TRANSPORTE  PACIENTES 

2.3.1 Diariamente, processar o controle das ambulâncias, disponíveis e indisponíveis,  que 

pernoitarão fora da garagem da SMS; 

 

2.3.2 Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva dos veículos e fazer inspeção 

geral nestes pelo menos uma vez por semana, verificando os itens de segurança e emergência; 

 

2.3.3 Manter atualizada a “caderneta de manutenções e revisões periódicas” para cada 

ambulância da SMS; 

 

2.3.4 Para atender à auditoria interna e externa, o responsável pelo setor deverá exigir dos 

motoristas o cumprimento  desta  normativa e da normativa nº  08/2007; 

2.3.5 Tomar providências em relação às notificações de trânsito, identificando o motorista infrator, 

orientando sobre a impetração de recurso e, quando for o caso, do pagamento da notificação; 

 

2.3.6 Apurar toda e qualquer irregularidade cometida pelos motoristas no exercício de suas 

funções;  

  

2.3.7 Manter reuniões periódicas com os motoristas, a fim de reunir sugestões que possam 

contribuir para a melhoria e a qualidade do atendimento aos usuários e da manutenção das 

ambulâncias da Instituição; 

 

2.3.8 Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, de imediato, quaisquer ocorrências com o 

condutor; 
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2.3.9 Para a manutenção desses veículos o responsável deverá seguir os mesmos procedimentos 

dos demais, principalmente na aquisição de peças, que devem obedecer o processo licitatório 

controlados pelo setor de peças no almoxarifado central. 

 

2.4 DA SEGURANÇA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES 

2.4.1 As ambulâncias devem ser recolhidas em local apropriado e resguardadas de  furtos e 

roubos, assim como de perigos mecânicos e de ameaças climáticas; 

 

2.4.2 O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá 

ocorrer quando de efetiva prestação de serviço de urgência; 

2.4.3 A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e 

com os cuidados de segurança necessários; 

 

2.4.4 A ambulância, quando se encontra em serviço de urgência e com os seus sinais de alarme   

ligados, têm preferência de passagem, não se sujeitando às regras de trânsito. A liberdade de 

circulação conferida à ambulância deve ser exercitada com responsabilidade, não se admitindo 

excessos que ponham em risco a segurança de terceiros; 

 

 2.4.5 No final do expediente de trabalho, todas as ambulâncias (que não estiverem em  viagem) 

deverão ser recolhidas no pátio oficial da SMS pátios em local próprio para o estacionamento das 

mesmas; 

 

2.4.6 As ambulâncias a serem guardadas na garagem deverão ser obrigatoriamente vistoriadas, e, 

logo após, ser completamente trancadas. Na saída, deverá ocorrer ação inversa; 
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2.4.7 Em viagem, as ambulâncias deverão ser guardadas, quando possível, em um  órgão 

 federal, estadual e ou municipal; 

 

2.4.8 As viagens com percurso acima de 600 (seiscentos) Km ou com duração superior a  7 

(sete) horas deverão ter a participação de 2 (dois) motoristas, que se revezarão no percurso, a fim 

de prevenir acidentes por desgaste físico ou estresse dos condutores;  

 

 Nota: Na impossibilidade de atendimento a este item, a viagem deve ser planejada  de 

modo a não exigir muito do condutor, respeitando-se a sua jornada de trabalho e o horário do 

tráfico dos veículos.  

 

 2.4.9 É vedado ao motorista dirigir ininterruptamente por mais de 4 (quatro) horas seguidas, 

devendo descansar ao longo deste período por, pelo menos, 30 (trinta) minutos; 

 

 2.4.10 A indenização por danos causados à ambulância será efetuada por quem a der  causa, 

Sempre que comprovada a responsabilidade; 

 

 2.4.11 O órgão competente  do município  fica obrigado  a promover sindicância toda vez que

 receber comunicação do Serviço de Transporte de uso irregular das ambulâncias da Instituição e a 

instaurar o competente inquérito administrativo, sempre que comprovados os indícios dos fatos 

comunicados. 

  

 2.5 DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES: 

 2.5.1 Ao receber a solicitação, deverá: 

 

 2.5.1.1 verificar a disponibilidade de ambulância e motorista; 
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 2.5.1.2 agendar na programação, para atendimento, hora e dia solicitados; 

 

 2.5.1.3 avisar o requisitante; 

 

 2.5.1.4 escalar o motorista; 

 

 2.5.1.5 no caso de viagem, providenciar a “Proposta de Concessão de Diárias – PCD”, para  o(s) 

motorista(s). 

 2.5.1.6 autorizar a saída da ambulância. 

VIII- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1 Todos os condutores de veículos responsáveis pelo transportes de pacientes não estão   

desobrigados a cumprir com a Norma Interna nº 08/2007 e alterações, que trata especificamente 

sobre controle de frota. Norma no site http://www.lucasdorioverde.mt.gov.br/legislaçao. 

2 Quando um paciente está em uma clínica privada ou hospital privado o mesmo não têm direito 

ao transporte inter-hospitalar ofertado pelo município, pois o respectivo ente municipal dá 

cobertura aos casos exclusivamente do Sistema Único de Saúde. 

3 Casos omissos ou dúvidas geradas por esta Norma Interna deverão ser discutidos com a 

Secretaria de Saúde e a Controladoria. 

4  A atualização desta Instrução Normativa entra em vigor na data da Publicação do seu Decreto de      

Aprovação. 

 

  Secretaria Municipal da Saúde e Controle Interno. 

http://www.lucasdorioverde.mt.gov.br/legislaçao

